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Ông TRẦN ĐỨC CƯỜNG, Sinh ngày 19 tháng 01 năm 1948. Quê quán:
Xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện cư trú tại: Số 19, ngõ
118, phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Quá trình công tác của Ông như sau:
- Từ tháng 9 năm 1971 đến tháng 9 năm 1976: Cán bộ nghiên cứu Ban
Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, Phóng viên chiến trường Báo Văn
nghệ Giải phóng miền Nam Việt Nam. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Nam ngày 28 tháng 6 năm 1976.
- Từ tháng 9 năm 1976 đến tháng 02 năm 2013: Công tác tại Viện Sử học thuộc
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Là Phó Viện trưởng (1991 - 1998), Viện trưởng
(1998 - 2005). Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm
Khoa học Xã hội Việt Nam) (2004 - 2008). Trong thời gian này, được cử đi học
Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Dân chủ Đức (1984 - 1988). Năm 2013: nghỉ hưu.
- Từ tháng 02 năm 2013 đến năm 2016: Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch
sử Việt Nam.
- Từ năm 2017 đến nay: Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Ông đã được tặng thưởng:
- Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng
Huân chương Quyết thắng hạng Ba (1975), Huy chương kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước hạng Nhất (1975).
- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huy chương
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Hai (1985), Huân chương Lao động
hạng Nhất (2010).
Ông TRẦN ĐỨC CƯỜNG được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu
ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử
số: 10, huyện: Củ Chi, Hóc Môn.
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Năm 1970, sau khi tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tình
nguyện vào chiến trường B2 (Nam Bộ), là cán bộ nghiên cứu Ban Tuyên huấn
Trung ương Cục miền Nam, phóng viên chiến trường - Báo Văn Nghệ giải phóng.
Năm 1976, khi đất nước thống nhất, chuyển về công tác tại Viện Sử học,
Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam); năm 2013, chuyển về công tác tại Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Ở nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng
nhất của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu
Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị
bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước, chịu trách nhiệm trước cử tri, trước
Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
Tôi vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (20212026) tại Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc vùng đất mà tôi đã có thời gian gắn bó
trong gần 5 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm quan trọng về kinh tế, chính trị, văn
hóa, giáo dục và đối ngoại của đất nước, là đầu tàu thúc đẩy phát triển của đất
nước, đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Nhìn chung, cán bộ và
Nhân dân Thành phố luôn thể hiện phẩm chất tốt đẹp là năng động, dám nghĩ,
dám làm trong phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác, trong đó có việc đổi mới
sáng tạo, đột phá trong cải cách hành chính.
Nếu được bầu vào Quốc hội, tôi hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện,
nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp
xúc để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và phản ánh trung thực ý
kiến, kiến nghị của Nhân dân với Quốc hội. Là người nghiên cứu khoa học xã
hội, tôi sẽ càng chú ý đến các hoạt động nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống
pháp luật của nước ta trong đó có việc cụ thể hóa hơn nữa mối liên hệ mật thiết
giữa Quốc hội và Đại biểu Quốc hội với cử tri; đồng thời nghiên cứu, đề xuất
các biện pháp nhằm đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với
phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường./.

